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OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ 

1 Przedmiot projektu 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

• Opis techniczny 

• Rysunki i schematy: 

- rzut fundamentów – uziom fundamentowy E1 

- rzut parteru – instalacja elektryczna E2 

- rzut piętra – instalacja elektryczna E3 

- rzut dachu – instalacja odgromowa E4 

- schemat ideowy rozdzielnicy elektrycznej RE E5 

          

2 Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora,  

• Projekt architektoniczno - budowlany, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

3 Zakres opracowania 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

• zasilanie obiektu, 

• rozdzielnicę elektryczną RE, 

• instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, 

• system przyzywowy, 

• instalację zasilania odbiorników stałych oraz gniazd 230/400V, 

• instalację odgromową, 

4 Zasilanie obiektu 

4.1 Pomiar i przyłącze energetyczne 

Pomiar i przyłącze energetyczne nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Zasilanie 

budynku należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez 

lokalnego dostawcę energii elektrycznej. Zalecanym rozwiązaniem jest przyłączenie budynku 

do zewnętrznej sieci nn poprzez zlokalizowaną w linii ogrodzenia posesji szafkę złączowo-

pomiarową, typową dla lokalnego rejonu energetycznego. 



Projekt budowlany                                                    Instalacje elektryczne 

 
2 

 

 

4.2 Wewnętrzne linie zasilające 

Od zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy posesji do rozdzielnicy 

elektrycznej RE należy ułożyć linię kablową WLZ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Projektowaną linię wykonać kablem typu YKY 4x25mm
2
. Na całej długości kabel prowadzić w 

rurze ochronnej typu DVK 75. Linię WLZ prowadzić w obrębie budynku pod posadzką lub 

tynkiem, natomiast na zewnątrz budynku kabel należy prowadzić w wykopie o głębokości 

0,8m na 10cm podsypce z piasku. Kabel należy układać linią falistą, z 4% zapasem na całej 

długości wykopu. Linię kablową oznaczyć folią kalandrową koloru niebieskiego o szer. 25cm i 

grubości min 0,5mm. Odległość folii od kabla nie może być mniejsza niż 25cm. 

5 Podstawowe dane techniczne 

Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie zasilania: 230/400[V], 

• projektowane dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe: UL=50 [V], 

• projektowany system ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania o czasie 

nie dłuższym niż 0,4 [s] w układzie TN-S, 

• klasa ochrony odgromowej LPS: IV, 

• ochrona przeciwprzepięciowa: T1 i T2, 

• odstęp izolacyjny instalacji odgromowej: 0,5 [m], 

• moc czynna zainstalowana obiektu: Pi=84,55 [kW], 

• moc czynna szczytowa (zapotrzebowana) obiektu: Ps=31,10 [kW]. 

6 Bilans mocy 

Bilans mocy 

Wyszczególnienie 
Ilo ść 

(Obwody) 
Pi [kW] k z ∑Ps [kW] 

Oświetlenie 5 2,35 0,95 2,23 
Dźwig osobowy 1 11,00 0,9 9,90 

Gniazda 230V ogólnego 
przeznaczenia 

24 38 0,1 3,80 

Odbiorniki stałe 230V 8 15,8 0,4 6,47 
Odbiorniki stałe 400V 2 17,4 0,5 8,7 

Razem:  84,55  31,10 
  

 

 

Dobrano zabezpieczenie główne rozdzielnicy RE o prądzie znamionowym In=63A 

Dobrano kabel zasilający YKY 4x25mm
2
 o obciążalności prądowej Iz=141A 
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7 Rozdzielnica elektryczna RE 

Projektuje zainstalowanie rozdzielnicy elektrycznej RE w miejscu wskazanym na rys. E2. 

Jako rozdzielnice należy wykorzystać podtynkową obudowę typu fw2 FW524FT                                   

prod. Hager o pojemności 120mod, IP30. Rozdzielnicę skonfigurować zgodnie ze schematem 

ideowym (rys.E5).  

W rozdzielnicy należy wykonać główną szyną wyrównawczą (GSW), która będzie 

uziemiona przez przyłączenie do uziomu otokowego, fundamentowego lub uziomu 

sztucznego których wartość rezystancji uziemienia . Połączenie wykonać 

przewodem                         H07V-K 16mm
2
 

7.1 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

Rozdzielnicę elektryczną RE wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. W tym celu 

wyłącznik główny rozdzielnicy rozbudować o wyzwalacz wzrostowy, zasilany z pomocą 

automatycznego przełącznika faz. W miejscach zaznaczonym na rzucie parteru (rys. E2) 

zainstalować przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP podłączone do wyzwalacza 

wzrostowego zainstalowanego w wyłączniku głównym. W momencie wykrycia zagrożenia, 

zbicie szybki przeciwpożarowego wyłącznika prądu spowoduje załączenie wyzwalacza a tym 

samym rozłączenie wyłącznika głównego. Połączenie między przeciwpożarowymi 

wyłącznikami prądu a wyzwalaczem wykonać przewodem typu PH90 HDGS 2x2,5mm
2
. 

8 Instalacja oświetlenia 

8.1 Oświetlenie wewnętrzne 

Obwody oświetleniowe wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej RE. 

Instalację wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm
2 

prowadzonymi pod tynkiem. W 

przypadku prowadzenia instalacji na podłożu palnym, przewody umieścić w rurze ochronnej 

typu RL. 

Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,15m mierzonej od powierzchni 

wykończonej podłogi do środka puszki montażowej. 
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W łazienkach przy umywalce łączniki i gniazda montować we wspólnej ramce na 

wysokości 1,05m, od wykończonej podłogi, 0,15m poza linią wyznaczoną przez zewnętrzną 

krawędź umywalki. 

Standard i kolorystykę osprzętu łączeniowego uzgodnić z inwestorem. 

Rozmieszczenie poszczególnych opraw i łączników przedstawiono na rys. E2 oraz E2. 

 

 

 

8.2 Oświetlenie zewnętrzne 

Wokół budynku na elewacji zainstalować oprawy zewnętrzne w miejscach wskazanych na 

rys. E1. Oprawy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy elektrycznej. Instalację wykonać 

przewodami typu YDYżo 3x1,5mm
2
. Załączanie opraw zrealizować poprzez zainstalowany w 

RE zegar astronomiczny. Czasy załączania i okresy świecenia uzgodnić z inwestorem na 

etapie realizacji projektu.  

8.3 Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w oparciu o normę                    

PN-EN 1838:2013-11. Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku 

napięcia zasilającego. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie 

natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż drogi ewakuacyjnej powinno wynosić min 1lx, a na 

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Minimalny czas pracy 

oświetlenia w trybie awaryjnym wynosi 1h. 

Instalację oświetlenia awaryjnego zrealizować poprzez rozmieszczenie na obiekcie opraw 

typu F65LED Opticom zgodnie z poszczególnymi rzutami kondygnacji (rys. E2 i E3). 

Zasilanie poszczególnych opraw wyprowadzić z obwodów oświetlenia podstawowego z przed 

łącznika oświetlenia tzn. oprawy awaryjne mają być zasilane ciągle, pomimo wyłączonego 

oświetlenia podstawowego. Zasilanie poszczególnych opraw wykonać przewodami typu                                   

YDYżo 3x1,5mm2. 

9 System przyzywowy 

W budynku z racji korzystanie przezeń z osób o ograniczonej sprawności w 

pomieszczeniach toalet oraz łazienek projektuje się instalację systemu przyzywowego.  

Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego powoduje zadziałanie modułu alarmowego 

zainstalowanego nad drzwiami w korytarzu (lampa miga a buczek nadaje sygnał dźwiękowy). 

Alarm pozostaje aktywy do czasu nadejścia obsługi i naciśnięcia przycisku kasującego 

umieszczonego wewnątrz toalety przy drzwiach.  

W łazienkach w bezpośredniej bliskości misek ustępowych należy zainstalować przyciski 

pociągowe typu FAP3002 prod. ABB. Przyciski instalować na wysokości 1,05m od poziomu 
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wykończonej podłogi w miejscach wskazanych na E2 oraz E3. Na parterze nad drzwiami 

wejściowymi do toalety dla niepełnosprawnych oraz nad wejściami do poszczególnych pokoi 

mieszkalnych zainstalować sygnalizatory FEH2001 prod. ABB zasilane poprzez 

transformatory sieciowe FLM1000 prod. ABB. Przy drzwiach do w/w pomieszczeń od strony 

toalet zainstalować kasowniki alarmu typu FAP2001 prod. ABB. Zasilanie poszczególnych 

transformatorów zasilających system przyzywowy wykonać przewodami typu YDYżo 

3x1,5mm
2
. Zasilanie wyprowadzić z obwodów gniazd 230V ogólnego przeznaczenia. 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wykonać przewodami typu YTKSY 

3x2x0,5mm
2
.  

10 Instalacja zasilania odbiorników stałych oraz gniazd 230/400V 

10.1 Zasilanie dźwigu osobowego 

Zasilanie windy wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielnicy elektryczne RE. W tym celu 

należy w RE  zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony we wkładki typu D02 25A 

gG. Zasilanie windy wykonać przewodem typu YDY 5x10mm
2
. Dokładne miejsce 

doprowadzenia przewodu uzgodnić z dostawcą windy. 

10.2 System przewietrzania 

Na klatce schodowej omawianego obiektu projektuje się zainstalowanie centralki 

przewietrzania sterującej oknem zabudowanym na szczycie klatki. W tym celu na parterze w 

miejscu wskazanym na rys. E2 zainstalować przycisk przewietrzanie typu SLT 43-U prod. D+H. 

przycisk osadzić na puszcze montażowej do elektroniki np. SE2x60G. W puszcze, pod 

przyciskiem zabudować centralkę typu VCM05V prod D+H do której doprowadzić przewody 

zasilające siłowniki zainstalowane przy oknie dachowym. 

Zasilanie systemu wyprowadzić z obwodu gniazd 230V ogólnego przeznaczenia w 

korytarzu przewodem typu YDYżo 3x1,5mm
2
.  

10.3 Zasilanie gniazd 230/400V oraz odbiorników stałych 

W budynku projektuje się dwa rodzaje instalacji: 

• Instalację 400V zasilającą gniazda i wypusty 3-fazowe np. wypust zasilający kuchenkę 

elektryczną lub wyparzarkę do naczyń. Instalację wykonać jako podtynkową, 

przewodem typu YD 5x2,5mm
2
 lub 5x4mm

2
. 

• Instalację 230V zasilającą gniazda i wypusty 1-fazowe np. zmywarkę, pralkę, lampę 

bakteriobójczą. Instalację wykonać jako podtynkową, przewodami typu YDYżo 

3x2,5mm
2
. 

W pomieszczeniach technicznych oraz mokrych stosować osprzęt o stopniu ochrony min. 

IP44.  

Wysokość montażu poszczególnych gniazd wtykowych i wypustów powinna wynosić: 

• 0,3m – gniazda ogólnego przeznaczenia, zmywarki, kuchenki elektryczne 
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• 1,05m – gniazda w ciągach technologicznych kuchni, gniazda przy umywalkach w 

toaletach, 

Wysokość montażu gniazd i wypustów zasilających odbiorniki stałe należy uzgodnić z 

dostawcami tych urządzeń. 

Standard i kolorystykę osprzętu uzgodnić z inwestorem. 

Rozmieszczenie poszczególnych gniazd i wypustów przedstawiono na rys. E2 oraz E3. 

 

 

11 Instalacja odgromowa 

11.1 Uziom fundamentowy 

Projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego wykonanego taśmą stalową 

ocynkowaną typu FeZn 30x4mm. Uziom należy wykonać na etapie zalewania ław 

fundamentowych. W tym celu należy po zainstalowaniu zbrojenia ław ułożyć taśmę 

ocynkowaną wzdłuż zbrojenia, zgodnie z rys. E1. Miejscowo, w odstępach około 2m taśmę 

montować do zbrojenia trwale poprzez skręcenie bądź spawanie (sposób zalecany). W 

miejscach wskazanych na rzucie fundamentów (E1) taśmę należy wyprowadzić 1m ponad 

poziom gruntu w celu późniejszego wykorzystania do przyłączenia instalacji odgromowej 

oraz szyn uziemiających. 

Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić R<10Ω. W przypadku nie 

uzyskania w/w wartości rezystancji należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe w pobliżu 

złącz kontrolnych i szyn wyrównawczych i połączyć je z uziomem fundamentowym. 

 

11.2 Zwody poziome 

Na połaci dachowej rozmieszczono kombinację zwodów odgromowych poziomych 

wykonanych drutem aluminiowym typu Al fi8mm prowadzonych na uchwytach właściwych 

do montażu na danej części połaci dachowej w odstępach ok 0,3-0,5[m].                                

Połączenia zwodów wykonać za pomocą zacisków krzyżowych jednośrubowych. 

Rozmieszczenie zwodów pokazano na rys. E4. 

Na kominach i kominkach wentylacyjnych projektuje się zainstalowane iglic kominowych 

o wysokości 1[m].  

Wszystkie metalowe elementy wyniesione ponad połać dachową a nie uwzględnione w 

niniejszym opracowaniu należy przyłączyć do układu zwodów. 

Dodatkowo wszystkie urządzenia elektryczne bądź teletechniczne zamontowane na 

powierzchni dachu chronić za pomocą iglic odgromowych montowanych z zachowaniem 

wymaganego odstępu izolacyjnego. 
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11.3 Przewody odprowadzające 

Projektuje się wykonanie czterech przewodów odprowadzających rozmieszczonych jak na 

rys. E4. Jako przewody odprowadzające wykorzystać drut aluminiowy typu Al fi8mm 

prowadzony po rurach spustowych za pomocą obejm montażowych. Objemy montować w 

odstępach 1[m]. 

11.4 Złącza kontrolne 

Projektuje się wykonanie połączeń przewodów odprowadzających z uziomem za pomocą 

złącz kontrolnych pozwalających na czasowe rozłączenie instalacji od uziomu w celach 

pomiarowych. Złącza kontrolne umieścić na elewacji na wysokości h=0,5m nad poziomem 

gruntu. 

 

12 Ochrona przeciwporażeniowa: 

Zastosować następujące środki ochrony: 

12.1  Dla ochrony podstawowej: 

Należy zastosować izolację podstawową części czynnych, stosować obudowy urządzeń 

elektrycznych oraz umieszczenie części czynnych poza zasięgiem dotyku.  

12.2  Dla ochrony przy uszkodzeniu: 

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu zastosować samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych o czasie samoczynnego 

wyłączenia nie przekraczającym 0,4s. Należy stosować również główne i miejscowe 

połączenia wyrównawcze oraz izolację podwójną. 

12.3  Dla ochrony uzupełniającej: 

Zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania nie większym niż 

IΔn≤30mA 

13 Materiały 

Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano aprobatę 

techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z PN. 

Dopuszcza się stosowanie zamienników wyrobów i materiałów, jednakże pod 

warunkiem, że ich parametry i właściwości będą nie gorsze od tych użytych w niniejszym 

opracowaniu. 
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14 Próby i badania powykonawcze 

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po montażu a 

przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom, próbom oraz badaniom w 

celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz 

dokumentacją. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności izolacji. Po 

podaniu napięcia wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie 

wyłączników różnicowo – prądowych. 

Po podaniu napięcia należy przeprowadzić także pomiary natężenia oświetlenia oraz 

pomiary oświetlenia awaryjnego. 

 Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie”. Z 

przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić protokoły. 

15 Uwagi końcowe: 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i 

przepisami. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać wymagane stosownymi 

przepisami atesty i certyfikaty.  

                

                                                                           Opracował: 

                mgr inż. Piotr Spałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


